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ΣΚΟΠΟΣ: Παρά το μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών η διαφορική διάγνωση μεταξύ της παροδικής υμενίτιδας και της σηπτικής αρθρίτιδας του ισχίου στα παιδιά παραμένει ακόμα και 
σήμερα μια πρόκληση. Στα αρχικά στάδια εμφάνισης αυτές οι δυο παθήσεις παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα όπως χωλότητα βάδισης, άρνηση φόρτισης του άκρου και περιορισμό στο ισχίο. Η 
παροδική υμενίτιδα του ισχίου αποτελεί μια συχνή, καλοήθη και αυτοπεριοριζόμενη πάθηση. Αντιθέτως, η σηπτική αρθρίτιδα αποτελεί μια επείγουσα κατάσταση, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί 
άμεσα προκαλεί σοβαρές επιπλοκές όπως σήψη, χονδρόλυση, οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής και μελλοντική οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσουμε 
την εμπειρία της Κλινικής μας σε μια σειρά 103 περιστατικών που προσήλθαν με περιορισμό στο ισχίο και υποβλήθηκαν σε παρακέντηση της άρθρωσης με στόχο την διαφορική διάγνωση μεταξύ 
σηπτικής αρθρίτιδας και παροδικής υμενίτιδας του ισχίου.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά 103 περιστατικά της Κλινικής μας από τον Οκτώβριο 2003 έως τον Μάρτιο 2017, τα οποία υποβλήθηκαν σε διαγνωστική παρακέντηση του ισχίου για
την διαφορική διάγνωση μεταξύ παροδικής υμενίτιδας και σηπτικής αρθρίτιδας. Τα παιδία που υποβλήθηκαν σε παρακέντηση πληρούσαν τουλάχιστον 2 από τα κριτήρια του Kocher. Η διάγνωση
της σηπτικής αρθρίτιδας τέθηκε με θετική καλλιέργεια του αρθρικού υγρού. Όλες οι παρακεντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο χειρουργείο, υπό γενική αναισθησία, με βελόνα 20G, με πρόσθια
προσπέλαση και χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση. Στις περιπτώσεις που αναρροφήθηκε πύον προχωρήσαμε άμεσα σε αρθροτομή και έκπλυση της άρθρωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 103 περιστατικά 16 είχαν θετική καλλιέργεια (15,5%). Από τα 16 περιστατικά 11 ήταν αγόρια και 5 κορίτσια (η αναλογία αγοριών/κοριτσιών με σηπτική αρθρίτιδα ήταν
2,2/1).Το πιο συχνό μικρόβιο που ανιχνεύτηκε ήταν Staphylococcus aureus. Στο 50% των περιπτώσεων αποφασίστηκε άμεση ανοιχτή έκπλυση της άρθρωσης, λόγω παρακέντησης πύου. Ο πιο
αξιόπιστος προγνωστικός παράγοντας από τα κριτήρια του Kocher ήταν τιμή ΤΚΕ μεγαλύτερη του 40 mm/h. Η τιμή της CRP μεγαλύτερη του 15 mg/L βρέθηκε ότι αποτελεί ισχυρό ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα για την διάγνωση της σηπτικής αρθρίτιδας σε παιδία που εμφάνιζαν χωλότητα βάδισης και περιορισμό στο ισχίο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διαφορική διάγνωση μεταξύ σηπτικής αρθρίτιδας και παροδικής υμενίτιδας του ισχίου στα παιδία παραμένει δύσκολη. Στην αναδρομική μελέτη 103 περιστατικών της Κλινικής
μας αναλύσαμε την προγνωστική αξία των κριτηρίων του Kocher και επιβεβαιώσαμε την τιμή της CRP ως ισχυρό ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα. Η πρόωρη διάγνωση της σηπτικής αρθρίτιδας
σε παιδία με χωλότητα βάδισης και περιορισμό στο ισχίο είναι κρίσιμη , καθώς η άμεση χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών προλαμβάνει τις σοβαρές επιπλοκές της πάθησης.
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